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Red Delta,
maar sluit
kerncentrale
Publiek geld
steken in een
oude kerncentrale kan echt
niet meer.
Eigenaar Delta
respijt geven
voor de sloop
wel, meent
Peer de Rijk.

Peer de Rijk
directeur Wise

Door de kerncentrale
niet meteen te slopen,
kan Delta zelf sparen
voor deze kostenpost

H

et Zeeuwse energiebedrijf
Delta is eigenlijk failliet.
Stemt dat vrolijk? Nee.
Met name het bezit van
de kerncentrale Borssele
dreigt het energiebedrijf de das om te
doen. Sluiting en eventueel later ontmantelen is de enige oplossing. En dat
stemt wel vrolijk.
Op 22 september maakte het bedrijf
de halfjaarcijfers bekend. En die zijn
niet best. Weliswaar werd er met het
netwerk- en waterbedrijf nog winst
geboekt, maar die positieve resultaten
worden volledig tenietgedaan door ellende in de corebusiness van het bedrijf:
stroom produceren en verkopen.
De stroom- en gasprijzen duikelden
begin dit jaar naar beneden. Sindsdien is
er sprake van enig herstel, maar, zo zegt
Delta, ‘we verwachten in elk geval de
komende vijf jaar niet in staat te zijn
kostendekkend energie te kunnen produceren’. In 2015 werd er op de kerncentrale een verlies van 40 miljoen
euro geleden.

Lenen voor moeilijke jaren
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De komende jaren moet er voor enkele
honderden miljoenen geïnvesteerd
worden in de veiligheid van Borssele.
Geld dat Delta, voor 70 procent eigenaar van de kerncentrale, niet heeft.
Naast de bedragen voor de uit veiligheidsoverwegingen vereiste investeringen is er op korte termijn 200 miljoen
euro nodig om de kerncentrale door de
moeilijke jaren te slepen. Delta wil dat
bedrag – mits de aandeelhouders garant
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staan – lenen. De komende weken
moeten de provincie en de gemeenten
als aandeelhouders hierover besluiten.
Voor de honderden miljoenen die dan
nog nodig zijn voor de veiligheidsinvesteringen, houdt Delta nu zijn hand op
in Den Haag.
Het spel wordt hard gespeeld: Delta
zegt de nog wel gezonde delen te moeten verkopen als de rijksoverheid niet
met garanties of kredieten over de brug
komt. De publieke aandeelhouders
hebben zich aangesloten bij de lobby in
Den Haag. Want, zo redeneren ze, als
de wel gezonde delen (het netwerk, het
waterbedrijf) verkocht moeten worden
om de kerncentrale overeind te houden, verliezen ze als aandeelhouder een
bron van inkomsten.
Maar de aandeelhouders gaan veel te
makkelijk mee in het achterhoedegevecht van Delta. Zonder de rekening

precies te kennen, gaan ze mee in het
verhaal ‘dat de elektriciteitsmarkt na
2021 wel aan zal trekken en de kerncentrale winst zal kunnen maken’. Dat is
nogal een risico dat ze nemen.

Ontmanteling
Minister van economische zaken Henk
Kamp heeft meerdere malen laten
weten er niet over te piekeren de kerncentrale ﬁnancieel overeind te gaan
houden. En dat is terecht: publiek geld
voor een verlieslatende, oude kerncentrale kan echt niet meer.
Borssele sluiten is de enig aanvaardbare oplossing. Omdat er nog niet
genoeg gespaard is voor ontmanteling
en afvalbeheer, moet er geld op worden
toegelegd. Misschien geld van de overheid. Dat is pijnlijk, de vervuiler dreigt
ook hier niet te hoeven betalen voor
zijn eigen rommel.

Maar er is wellicht een oplossing. Wettelijk is er een verplichting om Borssele na
sluiting direct te ontmantelen. Dat is een
eis die de milieubeweging altijd gesteld
heeft; de generatie die het probleem
veroorzaakt moet het ook maar oplossen. Maar in dit geval steunen wij uitstel
van ontmanteling; dan kan er door Delta
nog gespaard worden om de ingewikkelde en dure sloop over twintig jaar te realiseren.
Morgen vergadert de Tweede Kamer
weer over Borssele. Minister Henk
Kamp vindt het lastig om de geschiedenis in te gaan als de VVD-minister die
het licht uitdeed in de kerncentrale.
Maar dat is wel de meest rationele keuze.
En we kennen de minister van economische zaken als een zeer rationeel
politicus. We zeggen het al jaren: Red
Delta, sluit de kerncentrale.

Geef onbedoeld zwangere ruimte
2
Ellen Giepmans
Directeur-bestuurder Fiom

Tweede-Kamerlid Linda Voortman
komt op voor vrouwen die noodgedwongen een ingrijpende keuze
moeten maken nadat ze ontdekt hebben dat ze onbedoeld zwanger zijn
(Opinie, 4 oktober). Een keuze die vrijwel altijd impact heeft, ook als de
vrouw al vrij snel weet wat ze wil. Ditzelfde geldt overigens ook voor de verwekker, indien deze betrokken is.
Verder oppert Voortman dat vijf dagen
bedenktijd niet per se de norm hoeft te
zijn om tot een weloverwogen keuze te
komen.
Fiom staat achter Voortmans standpunt
dat een vrouw een weloverwogen keuze moet kunnen maken. Dat betekent
dat de vrouw goed geïnformeerd moet
zijn over haar mogelijkheden, en die
mogelijkheden kan toetsen aan haar
eigen referentiekader en haar eigen
normen en waarden.

Onze organisatie pleit ervoor dat de
vrouw de tijd neemt die zij nodig heeft
om een weloverwogen keuze te maken.
Het is niet aan anderen om te bepalen
hoeveel tijd hiervoor nodig is.
Vanuit onze ervaring met abortusverwerking (onlinebegeleiding aan vrouwen die psychosociale klachten ervaren
na abortus) weten we dat een op de tien
vrouwen aangeeft dat de abortus niet
haar eigen besluit was.
Een op de vijf geeft aan dat haar besluit
deels door haarzelf was gemaakt, maar
dat zij het gevoel had grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te
zijn door mensen in haar omgeving, zo-

Een op de tien vrouwen
geeft aan dat abortus niet
haar eigen besluit was

als haar partner of familie. Hierdoor
stonden zij niet (geheel) achter het
besluit.
De directe omgeving kan dus een grote
rol spelen in het keuzeproces. Zo
schrijft een vrouw die gebruik heeft gemaakt van onze module abortusverwerking: “Ik heb het slechts enkele mensen verteld, in verband met de heftige
opvattingen rondom abortus. Ik zou
het vreselijk vinden als mensen me
hierop zouden veroordelen en ben bang
voor afwijzing.”
Ook al is abortus in Nederland vrij toegankelijk, vrouwen ervaren niet altijd
de ruimte om hier openlijk voor uit te
komen.
Niemand kiest zomaar voor abortus.
Het meemaken van een ongewenste
zwangerschap is een stressvolle situatie, en de keuze over wat te doen met
de zwangerschap ervaren vrouwen als
een heftig besluit (Brauer, 2012).
Laten we dus met z’n allen investeren
in een maatschappelijk klimaat waarin
we elkaar niet veroordelen, maar respect hebben voor ieders eigen keuze.

